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Woord van de Voorzitter
Go Ahead Eagles is een club met een rijke historie, die de
afgelopen jaren op alle fronten een geweldige metamorfose
heeft doorgemaakt. Sportief, organisatorisch én commercieel.
En niet te vergeten op de tribunes, want iedere wedstrijd
beleven we met zijn allen in een geweldige Engelse
voetbalsfeer. In het seizoen 2016-2017 spelen we weer in de
Eredivisie en gaan we opnieuw elke wedstrijd zorgen voor
een fantastische ambiance in de Adelaarshorst, ons Home of
Football.
Zoals gezegd zijn er niet alleen op het veld positieve
ontwikkelingen te zien bij Go Ahead Eagles. Ook binnen de
organisatie is er namelijk het één en ander veranderd in de
laatste jaren. We zijn professioneler geworden en stralen dit
ook graag uit. Door middel van onze drie pijlers – Voetbal,
Voetbalbeleving en Meer dan Voetbal – probeert Go Ahead
Eagles iedere bewoner van Deventer, Apeldoorn, Salland
en Zutphen te enthousiasmeren om ons prachtige stadion te
bezoeken en affiniteit met onze club te krijgen.
Go Ahead Eagles is een bindende factor in de regio en we
werken dan ook graag samen met partners die afkomstig zijn
uit deze regio. Na de verbouwing van de hoofdtribune in de
zomer van 2015 hebben we de kans gekregen om onze Business
Lounges te segmenteren. Hierdoor hebben we extra zakelijke
mogelijkheden voor bedrijven kunnen realiseren. Niet alleen
voor grote ondernemingen en mkb’ers,
maar ook voor kleine zelfstandigen uit
de regio. De Adelaarshorst is er namelijk
voor iedereen.

Edwin Lugt
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Bent u op zoek naar een
actief, zakelijk netwerk?
De Business Club van Go Ahead Eagles is het grootste zakelijke
platform van de regio’s Deventer, Apeldoorn, Salland en
Zutphen. Net als Go Ahead Eagles zelf, groeit ook de Business
Club. De Business Partners van de club lopen uiteen van grote
bedrijven en mkb’ers tot zzp’ers.
Het ons-kent-ons-karakter helpt onze Business Partners om
hun netwerk te vergroten. Er heerst een grote onderlinge
gunfactor bij de leden van de Business Club, die elkaar
meerdere keren per maand bij verschillende evenementen
ontmoeten.
Ook buiten de wedstrijddagen om is de Business Club van
Go Ahead Eagles dé ontmoetingsplek voor bedrijven in
de regio’s Deventer, Apeldoorn, Salland en Zutphen.
Het jaarprogramma kent een gevarieerd aanbod aan
evenementen, zoals een business lunch, buitenlandse reis,
zakenbeurs, golfdag, stadstour, gala en Ladies Night. Stuk
voor stuk activiteiten en evenementen waarbij de leden
van de Business Club in een informele sfeer samenkomen
en gemakkelijk zaken kunnen doen.
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Méér dan een zakelijk platform
Go Ahead Eagles is méér dan een zakelijk platform. De club heeft een landelijke uitstraling en
faciliteert en ondersteunt Business Partners zo veel mogelijk bij het netwerken. Zo heeft u als lid van
de Business Club exclusief recht om met (zaken)partners te lunchen of dineren voorafgaand aan de
thuisduels van Go Ahead Eagles. U kunt hierdoor zakenpartners uitnodigen voor een compleet avondje
uit. Dit kunnen zakenpartners zijn uit uw eigen regio, maar ook uit de regio van de tegenstander.
Voor nog meer landelijke exposure kunt u als lid van de Business Club van Go Ahead Eagles bovendien
eenvoudig LED-boarding inkopen.

De vernieuwbouw van de Adelaarshorst, in de
zomer van 2015, heeft geleid tot nog meer
mogelijkheden voor het zakelijke segment van de
club. Sponsorpakketten kunnen helemaal op maat
worden gemaakt, waardoor u met uw bedrijf
optimaal kunt profiteren van uw lidmaatschap
van de Business Club.

Rabo Lounge
1 seat		

€ 4.500,-

2 seats		

€ 8.550,-

3 seats		

€ 12.150,-

4 seats		

€ 15.300,-

(alle prijzen zijn exclusief btw)

Rabo Lounge
Faciliteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Toegang tot Dusseldorp Lounge en Rabo Lounge
Beste zitplaatsen in de Adelaarshorst
Buffet en consumpties zijn inbegrepen
Mogelijkheid tot dineren in Dusseldorp Lounge
Elk jaar exclusieve evenementen
Ontvangst van digitale nieuwsbrief
Naamsvermelding in clubmagazine ‘Kleuren van Juweel’
Naamsvermelding in wedstrijdbulletin ‘Matchday!’
Evenementen buiten wedstrijddagen om
Eenmalige toegang tot adressenbestand Business Partners
Go Ahead Eagles thuisbrengservice
Introductie als nieuwe Business Partner in digitale
nieuwsbrief

Activiteiten voor Business Partners
Open Dag
Bezoeken van thuiswedstrijden
Eagles Café
Business lunches
Bezoeken van oefenwedstrijden
Bezoeken van uitwedstrijd

Ontbijtsessie bij start seizoen
Ladies Night
Bedrijvenbezoek
Stadstour door Deventer
Buitenlandse reis
Nieuwjaarsreceptie

Eagles Gala
Bedrijvenbeurs
Speeddate-avond
Golfdag
Toernooi business teams
Seizoensafsluiting

Dusseldorp Lounge
1 seat		

€ 2.850,-

2 seats		

€ 5.415,-

3 seats		

€ 7.695,-

4 seats		

€ 9.690,-

(alle prijzen zijn exclusief btw)

Dusseldorp Lounge
Faciliteiten
• Toegang tot Dusseldorp Lounge
• Mogelijkheid tot dineren in Dusseldorp Lounge
• Ontvangst van digitale nieuwsbrief
• Naamsvermelding in clubmagazine ‘Kleuren van Juweel’
• Naamsvermelding in wedstrijdbulletin ‘Matchday!’
• Evenementen buiten wedstrijddagen om
• Eenmalige toegang tot adressenbestand Business Partners
• Go Ahead Eagles thuisbrengservice
•	Introductie als nieuwe Business Partner in digitale
nieuwsbrief
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Naast de Business Partnerships biedt Go Ahead
Eagles nog meer interessante mogelijkheden, zoals:
• LED-boarding bij de thuiswedstrijden
• Vaste boarding in het stadion
• Virtuele uiting bij het doel
• Wedstrijdsponsoring
• Extra seats en extra VIP-kaarten
• Promotie- en exposuremogelijkheden op maat
Voor meer informatie over alle mogelijkheden
kunt u contact opnemen met de afdeling
Commercie van Go Ahead Eagles (tel. 0570-621357;
e-mail: commercie@ga-eagles.nl)
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“Als kind droomde ik er niet van
profvoetballer te worden. Nee, ik
wilde bij Go Ahead voetballen.
Natuurlijk wist ik dat dat automatisch
inhield dat ik betaald voetbal zou gaan
spelen, maar dat maakte niets uit.
Go Ahead was mijn club. Nog steeds
trouwens. Als Go Ahead eenmaal je
club is, gaat dat er nooit meer uit.”
- Bert van Marwijk -

“Go Ahead Eagles is een club voor
iedereen. Van jong tot oud en van
grote tot kleine ondernemingen.
Een club waar je je echt thuis voelt!”
“Go Ahead Eagles kent één van
de meest gevarieerde en uitgebreide
netwerken in de regio Apeldoorn, Deventer,
Salland en Zutphen. Het is een gemis om
hier niet bij aan te sluiten.”

Go Ahead Eagles Meer dan Voetbal
Voetbal is meer dan Voetbal. Go Ahead Eagles is Meer dan Voetbal. Go Ahead Eagles leeft,
verbindt, ontroert, helpt, zorgt en geeft om de stad en de regio. De maatschappelijke
activiteiten worden zichtbaar via het label Go Ahead Eagles Meer dan Voetbal. Binding
tussen iedereen in het verzorgingsgebied van Go Ahead Eagles – Deventer, Apeldoorn,
Zutphen en Salland – zorgt er voor dat niemand buitenspel staat.
De maatschappelijke betrokkenheid van Go Ahead Eagles komt onder meer tot uiting in
de programma’s Leven als een Prof en OldStars en initiatieven die samen met de ‘buren’
van Voorstad Oost worden ontplooid.

“Tegenstanders - ook Ajax, PSV en
Feyenoord - komen altijd met knikkende
knieën naar de Adelaarshorst.
De sfeer in het stadion is magisch.”
- Wietse Veenstra “Go Ahead Eagles staat voor voetbal,
voetbalbeleving en meer dan voetbal. De club
ademt maatschappelijke betrokkenheid.”

Partner worden?
Go Ahead Eagles Meer dan Voetbal verbindt zich graag aan bedrijven en organisaties in
de regio. Middels een eenmalige donatie van 250 euro kan ook uw organisatie zich voor
een jaar verbinden aan Go Ahead Eagles Meer dan Voetbal. Verbindt u mee? Neem dan
vrijblijvend contact op met coördinator Irma Muskee (i.muskee@ga-eagles.nl; 0570-621357).

“Het geeft als bedrijf veel voldoening om
de samenleving in beweging te krijgen.
Go Ahead Eagles Meer dan Voetbal geeft
deze mogelijkheid. Prachtig.”
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Go Ahead Eagles
Vetkampstraat 1
Postbus 184
7400 AD Deventer
Tel. +31 (0)570 62 13 57
E-mail: commercie@ga-eagles.nl
Facebook: www.facebook.com/gaeagles
Twitter: www.twitter.com/gaeagles

